
 

 

Cleaning the Space 
 

Một tàu vũ trụ là tất cả những thứ cần để đi qua một đường hầm dài giữa các thiên hà. Đường 
hầm chứa N mảnh vỡ không gian cố định. Để hoàn thành nhiệm vụ của mình, tàu vũ trụ cần phá 
hủy thất cả những mảnh vỡ không gian. Đơn vị điều khiển tàu vũ trụ có M nút có thể được dùng 
để phá hủy mãnh vỡ không gian. Ấn vào một nút có thể phá hủy một số mảnh vỡ. Khi một mảnh 
vỡ bị phá hủy, các mảnh vụn sẽ chuyển hóa thành năng lượng và được tàu vũ trụ hấp thụ để tăng 
vận tốc lên. Lượng năng lượng được thoát ra từ một mảnh vỡ phụ thuộc vào nút đã phá hủy nó. 
Một ma trận E chứa thông tin được gọi là “Vector năng lượng”. Với mỗi mảnh vỡ i và nút bấm j, 
E[i][j] là một số nguyên nằm trong đoạn từ 0 tới 100 thể hiện năng lượng khi mảnh vỡ i bị phá 
bởi nút j. Giá trị E[i][j] là -1 nếu mảnh vỡ i không bị phá hủy bởi nút bấm j. 

Một số mảnh vỡ không gian phụ thuộc vào những mảnh vỡ khác để bị phá hủy. Tàu vũ trụ phải 
phá hủy một số mảnh vỡ nhất định trước khi phá hủy những mảnh vỡ khác. Có tổng cộng K phụ 
thuộc khác nhau. Mỗi phụ thuộc chứa hai số nguyên i và j thể hiện mảnh vỡ i phải bị phá hủy 
trước khi phá hủy mảnh j. 

Mỗi nút chỉ được bấm duy nhất một lần và các nút chỉ được bấm theo thứ tự từ 1 đến M (tức là 
nút 2 không được bấm trước nút 1). Trong khi ấn một nút, một xâu nhị phân T với độ dài N được 
gọi là “Vector mục tiêu” truyền đến đơn vị điều khiển của tàu. Với mỗi mảnh vỡ i, T[i] là 1 nếu 
bạn muốn phá hủy mảnh vỡ và T[i] là 0 nếu ngược lại. Khi nút được ấn, tất cả mảnh vỡ được nêu 
ra ở Vector mục tiêu sẽ bị phá hủy. 

Con tàu có thể phá hủy số lượng mảnh vỡ tùy ý khi ấn một nút, có thể là không mảnh nào, miễn 
là chúng có thể bị phá hủy bởi nút đó và những mảnh vỡ yêu cầu đã bị phá trước ấy. 

Giờ nhiệm vụ của bạn là tính năng lượng trung bình cực đại có thể được hấp thụ bởi tàu vũ trụ. 

Dữ liệu vào  

• Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên N và M. 
• N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa M số nguyên. Số nguyên thứ j trên dòng thứ i thể hiện 

giá trị của E[i][j]. 
• Dòng tiếp theo chứa một số nguyên K. 
• Sau đó là K dòng, mỗi dòng chứa hai số nguyên u và v, với u không bao giờ bằng v. Thể 

hiện mảnh vỡ u phải bị phá hủy trước mảnh vỡ v. 

 

Dữ liệu ra 

• In ra một số thực là năng lượng trung bình lớn nhất, làm tròn đến hai chữ số hàng thập 
phân. 
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Ràng buộc 

• 1 <= M, N <= 100 
• 0 <= K <= 100 
• -1 <= E[i][j] <= 100 
• 1 <= Si , Sj <= N 
• Dữ liệu đảm bảo rằng luôn luôn tồn tại một cái để phá hủy N mảnh vỡ bởi M nút 

 

Ví dụ 

Input: 
3 3  
10 70 100  
80 50 40  
80 20 40  
2  
1 2  
1 3  
 
Output: 
50.00 
 

Giải thích 

Chỉ có một cách để tàu vũ trụ có thể phá hủy các mảnh vỡ là: 

Phá hủy mảnh vỡ đầu tiên bằng việc ấn phím thứ hai 

Phá hủy mãnh vỡ thứ hai và thứ ba bằng phím thứ ba 

Năng lượng trung bình là (70 + 40 + 40)/3 = 50.00 

 


